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 م7511-7591للفرتة  وثائق عقود الزواج احملفوظة مبحكمة رقدالني اجلزئية
 دراسة دبلوماتية 

 
 فتحي دمحم الغخيب د.

 جامعة صبخاتة -كمية اآلداب الجسيل
 

  ممخص:
مغ سجلت عقػد الدواج السحفػضة بسحكسة رقجاليغ الجدئية،  يتشاوؿ ىحا البحث سجلا 

، بيجؼ دراستو دراسة أرشيفية دبمػماتية، 1970-1966ويعػد تاريخ ىحا الدجل إلى الفتخة 
شو مغ مادة تخاثية وعمسية عغ السشصقة التي ؼ عمى ما يتزس  والكذف عغ محتػياتو، والتعخ  

سحكػرة، وقج بيشت الجراسة تػفخ الدجل عمى مادة يذسميا نصاؽ عسل السحكسة في الفتخة ال
 عمسية فخيجة ال تتػفخ في مرادر أخخػ مكتػبة، تيع األفخاد والباحثيغ عمى حج الدػاء.

 الهثائق –عمم الجبمهماتيك –محكسة رقجالين  –الكمسات السفتاحية: عقهد الدواج 
 

Abstract: 
This research deals with a record of marriage contracts kept at the District 

Court of Raqdaleen, and this record dates back to the period 1966-1970, with the 

aim of studying a diplomatic archival study, revealing its contents, and identifying 

what it contains of heritage and scientific material about the area covered by the 

scope of the court’s work in the period The aforementioned study showed that the 

record provides a unique scientific material that is not available in other written 

sources, of interest to individuals and researchers alike. 

 Keywords: Marriage contracts - Raqdalin Court - Diplomatic science 

 مقجمة:
عقػد الدواج مغ بيغ أىع السرادر التي تكذف عغ سجلت و  عج وثائقت

السزاميغ االقترادية واالجتساعية والتاريخية في حياة السجتسع، ولقج كانت الػثائق 
لعجيج الجراسات العمسية األكاديسية  جلت مغ ىحا الشػع ووفق ىحا اإلشار مجاالا والد

ية سجلت السحاكع الذخع:)بعشػاف ،عسار دمحم جحيجرسػاء في ليبيا مثل دراسة 
-1089وثائق مختارة:  لتاريخشا االجتساعي واالقترادؼ في العرخ الحجيث اا مرجر 

https://tieob.com/author/ammarejhedar/
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س السلمح الثقافية بع: )محسػد الجيظ، بعشػاف، ودراسة ـ(1836-1678ىػ/1252
، وكحلظ الحاؿ في )ية خلؿ العيج العثساني الثانيمغ خلؿ سجلت السحاكع الذخع

سجلت ) :، بعشػافخالج زيادةدوؿ عخبية أخخػ حيث يسكغ اإلشارة إلى دراسة 
عغ شخابمذ لبشاف، ودراسة  (السشيج والسرصمح السحكسة الذخعية الحكبة العثسانية

في  يتياأىسو سجلت السحكسة الذخقية في بغجاد ) :، بعشػافعساد عبج الدلـ رؤوؼ
فايد بغ مػسى الحخبي، ، ودراسة واالقترادؼ( االجتساعيدراسة تاريخ العخاؽ 

سجلت السحكسة الذخعية الكبخػ في  :غ مرادر تاريخ السجيشة السشػرةم:)بعشػاف
. لحلظ فالبحث والتشقيب عغ والػثائق والدجلت (ىػ1344ىػ إلى 923السجة مغ 

السحفػضة في السحاكع السػجػدة في السشاشق الجاخمية مغ أجل دراستيا والتحديذ 
بأىسية السحافطة عمييا وإدامتيا، يعج حجخ الداوية في السحافطة عمى مرادر التاريخ 

محكسة رقجاليغ ثباتية، ومغ بيغ تمظ السحاكع عغ قيستيا اإل لتخاث الػششي، فزلا وا
بحدب ما أضيختو الػثائق التي  الجدئية بامتجادىا التاريخي الحؼ يتجاوز الدبعيغ عاماا 

 تع الػصػؿ إلييا. 
 اإلطار العام لمجراسة.1

 مذكمة البحث وتداؤالتو: 1.1
ة رقجاليغ الجدئية مخاحل زمشية عجة تسثل الػثائق والدجلت الستػفخة بسحكس

متعاقبة ومتتابعة، وتعبخ عغ مدتػيات متبايشة في بشية وتخكيب الػثائق مغ الشػاحي 
عغ تعبيخاتيا االجتساعية واالقترادية والثقافية والمغػية،  البجلػماتية والقانػنية، فزلا 

بسا ليا مغ قيسة معمػماتية عغ العرخ الحؼ نذأت فيو، والحؼ تتسيد السعمػمات عشو 
بالشجرة والذح في الشصاؽ الجغخافي الحؼ تعشى بو ىحه الجراسة، لحلظ فإف مذكمة 

 البحث تتمخز في اآلتي:
تقجيع صػرة تقخيبية عغ الػاقع اإلدارؼ واالجتساعي والثقافي واالقترادؼ مغ  .1

 خلؿ تحميل مزسػف وثائق عقػد الدواج بسحكسة رقجاليغ الجدئية.
 الدسات الجبمػماتية التي ميدت وثائق ىحه السحكسة. .2

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=29983
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=29983
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=1138
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 وفي سبيل ذلظ تصخح الجراسة التداؤالت التالية في محاولة لإلجابة عمييا وىي:
 اإلدارؼ خاصة مغ الشاحية األرشيفية؟ تصػرىا ىػ وما، السحكسة ذأتن متى .1
 بػثائق عقػد الدواج؟ الػاردة السعمػمات أىع ما .2
 ما مجػ إمكانية تصبيق عشاصخ الشقج الجبمػماتي الحجيث عمى وثائق الجراسة؟ .3

 أىسية الجراسة: 2.1
وثائق عقػد الدواج السحفػضة بسحكسة رقجاليغ  تأتي أىسية الجراسة مغ كػف أف   

الجدئية تعكذ صػرة عغ الػاقع السجتسعي السحمي لسشصقة رقجاليغ مغ الشػاحي 
 يا تخصج مجسلالثقافية واالجتساعية واالقترادية في الفتخة مػضػع الجراسة، كسا أن  

السؤسدات  في تمظ الفتخة كإحجػ لمسحكسة الحاصمة اإلدارية والتاريخية التصػرات
بصخيقة  الخوائية تتشاوليا السرادر لع القزائية البعيجة عغ مخكد العاصسة، والتي

 .وافية
 أىجاف الجراسة: 3.1

 يجؼ الجراسة إلى ما يمي:ت 
التعخيف بسػضػع الػثائق وىػ عقػد الدواج السحفػضة بسحكسة رقجاليغ الجدئية،  .1

 .أو وثائكياا  والتي لع تدبق دراستيا أرشيفياا 
 في تػجج ال الػثائق مغ خلؿ تمظ واقترادية اجتساعية حقائق عمى الحرػؿ .2

 .األخخػ  جعاالسخ  و السرادر
نذخ نساذج مغ وثائق السػضػع تبخز أىسية البحث وىي وثائق لع تدبق دراستيا  .3

 أو االشلع عمييا مغ قبل.
 في السدتخجمة وألفاضيا تيااوعبار  تػثيقيا الػثائق وكيفية ىحه كتابة بقػاعج تعخيفال .4

 .آنحاؾ ليبيا فية مغاالجغخ  السشصقة تمظ
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 مشيج الجراسة: 4.1
 تدتخجـ الجراسة ما يمي:

السشيج التاريخي: لجسع الحقائق مغ خلؿ فحز الػثائق وتحميميا ونقجىا وتختيبيا 
وفق قػاعج معيشة، حيث تعتبخ الػثائق والدجلت والذػاىج مغ أىع مرادر البحث 

 إلدراؾ الػقائع واألحجاث والسسارسات.التاريخي 
 مشيج دراسة الحالة: وذلظ بحرخ الػثائق والتعخيف بيا مغ حيث الكع والسحتػػ.

 حجود الجراسة: 5.1
 .محكسة رقجاليغ الجدئية بسجيشة رقجاليغ الحجود السكانية:
 ـ 1969-1946وىي ما بيغ سشتي  ،الفتخة التي تعشى بيا الجراسة الحجود الدمشية:

سجلت ووثائق عقػد الدواج السحفػضة بأرشيف محكسة رقجاليغ  لحجود السهضهعية:ا
 الجدئية.

 اإلطار التاريخي لعسل السحكسة: 1.2
إحجػ السشاشق ـ 1879مثمت رقجاليغ بجاية مغ العاـ  ي:جغخافالالشظاق  2.2

بجوره لمػاء  تبعقزاء اإلدارية التابعة لقزاء الداوية في الغخب مغ ليبيا، وىحا ال
والحؼ  ،قزاء زوارةإلى ـ 1890 العاـ مغ ابتجاءا لت تبعيتيا اإلدارية تحػ  شخابمذ، ثع 

 ـ(1951) االستقلؿا في مخحمة ما بعج أم   (2).متج إلى مشصقة الحػض جشػب الداويةا
مجيخية  :ىيمجيخيات نت مغ ثلث تكػ  كانت رقجاليغ تابعة لسترخفية زوارة التي فقج 
 (العخباف)وقج ضست مجيخية رقجاليغ قبائل  ،ومجيخية العدة ،مجيخية رقجاليغو ، زوارة
وتشقدع إلى السرادقة  :وتشقدع إلى الرػالح وبغ مػليت، الدعفات :وريسة وىي

وتشقدع إلى أوالد خميفة وأوالد نرخ،  :والكخادغة وأوالد الذيغ، الحسيجات والقصاشية
 :وىي (الشػايل)ائلا مجيخية العدة فزست قبأم   وتشقدع إلى امججب واسبانييغ. :خػيمج

 مبخوؾ، جخاجخة مرباح، جخاجخة كخيع، جخاجخة، القسازيد، البحيخات، التقاقدة، العكارتة
دكاف وفق إحراءات البمغ قج و  .الدناتة ،السجادبةالخقايكية، عاقيب، العبابدة، اال

مع  (3).بسجيخية العدة ندسة 10806ندسة بسجيخية رقجاليغ و 13621ـ 1954العاـ 
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وجػب اإلشارة إلى التجاخل الدكاني بيغ مشاشق الجسيل ورقجاليغ وزلصغ التي يتػاجج 
سكاف السجيخيتيغ في نصاؽ كل مشيا بالتبادؿ، حيث مثمت كل مجيخية السرالح 
والخجمات اإلدارية لمسشتسيغ لمكبائل السحكػرة القاششة في الشصاؽ الجغخافي السستج ما 

بمجة العدة عمى الحجود مع الجسيػرية التػندية غخباا إلى نياية حجود مجيشة بيغ 
الجسيل شخقاا، ومغ حجود مجيشة زوارة شسااُل إلى نياية مشصقة باشغ الجبل جشػباا، 

 وتػضح الخخيصة أدناه تمظ الحجود.
 ـ1958لى غاية سشة إة الدمشية السستجة مغ بجاية عيج االستقلؿ و وفي السخحم

، ثع تغيخت تبعيتيا اإلدارية بعج ذلظ لتكػف رقجاليغ ضسغ نصاؽ بمجية زوارةكانت 
ضسغ نصاؽ بمجية الجسيل التي ضست مشاشق الجسيل ورقجاليغ وزلصغ حتى مشترف 

 الدبعيشيات مغ القخف الساضي.

 
 زلطن( -رلدالٌن –خرٌطة حدود نطاق عمل المحكمة )الجمٌل 

الػثائق السػجػدة بسحكسة رقجاليغ الجدئية تذيخ  الجدئية: رقجالينمحكسة  نذأة 2.2
والحؼ تػفخت فيو وثائق وسجلت  إلى مشترف عقج األربعيشيات مغ القخف الساضي،

،  فزلا  عقػد الدواج التي ال تداؿ ندخ مشيا محفػضة في أرشيف السحكسة حتى اليـػ
وىي قميمة تتسثل في بعس  ،عغ بعس الػثائق الستفخقة التي تشتسي إلى فتخات سابقة

 الحجج الستعمقة بسمكية األراضي.
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آنحاؾ في السشصقة السستجة مغ الجسيل إلى  كسا تجب اإلشارة إلى وجػد محكستيغ
كع غخب العاصسة شخابمذ، ليسا علقة بالتخكيبة الدكانية 120راس اججيخ عمى بعج 

 التي سبقت اإلشارة إلييا ىسا:
 (.العخباف)وىي خاصة بكبائل نيابة قزاء الجسيل الذخعية  .1
 .خاصة بكبائل )الشػائل(ىي نيابة قزاء العدة الذخعية و  .2

( التالياف أسساء القزاة والسػضفيغ الحيغ عسمػا 2(،)1ويبيغ الججوالف )
 (1) بالسحكستيغ في عقجؼ الدتيشيات والدبعيشيات مغ القخف الساضي:

 مٌل الجزئٌة( المضاة والموظفون الذٌن عملوا بمحكمة الج1جدول )
 المدٌنة التً ٌنتمً إلٌها  الوظٌفة االسم

 الجمٌل نائب الماضً الخترشً سالم دمحم البغدادي

 زلٌطن نائب الماضً علً الوردي

 زلٌطن نائب الماضً المبرون عرفجة

 الزاوٌة نائب الماضً مختار خماج

 العجٌالت كاتب بولٌلةأخلٌفة عبد السالم 

 الجمٌل كاتب دمحم عمر الشارف

 الجمٌل حاجب بدر مصباح إبراهٌم

 رلدالٌن موظف دمحم الصغٌر المدرادمحم 

 الجمٌل موظف عمار الشٌبانً امبارن

 عملوا بمحكمة العسة الجزئٌة الذٌن ( المضاة والموظفون2جدول )
 المدٌنة التً ٌنتمً إلٌها الوظٌفة االسم

 الزنتان نائب الماضً الحضٌري دمحم دمحم

 الجمٌل نائب الماضً الخترشً سالم البغداديدمحم 

 الزنتان نائب الماضً دمحم دمحم فنٌر

 غرٌان نائب الماضً عبد العزٌز ونٌس الناجح

 زلٌطن نائب الماضً عبد المادر علً رابعة

 الجمٌل نائب الماضً دمحم عبد المادر الممطوف

 الجمٌل كاتب إبراهٌم عمار كعال

 الجمٌل كاتب المشطً إبراهٌم امشٌري

 الجمٌل حاجب حسن سعٌد الجدٌدي

 الجمٌل حاجب ساسً حسن طروش

 الجمٌل موظف عبد هللا المبرون

 الجمٌل موظف سالم الشٌبانً المشري

 الجمٌل موظف الطاهر بشٌر عطٌة

 رلدالٌن مباشر كرٌم منصور كرٌم

( وىػ 1وقج تػفخت سيخة ذاتية لػاحج مغ القزاة السحكػريغ في الججوؿ )
عغ شخـو  نػردىا نقلا  دمحم البغجادي بن سالم بن عمي بن نرخ الختخشيالقاضي 

ـ وىػ ابغ القاضي سالع عمي 1911مغ مػاليج كسا يمي: "( 4)الدلـ والساضػؼ وعبج
نيج شخيق والجه في القزاء. درس في ُكّتاب العدة عمى يج أبيو ثع انتقل  الختخشي

لسجيخية  ج مغ جامعة الديتػنة، عيغ كقاضوتخخ   ،إلى تػنذ وتجرج في التعميع الجيشي
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ويعػد لو الفزل في تثبيت مجرسة العدة وسػقيا وتججيج مدججىا  ،العدة )الشػايل(
وارة ثع العجيلت واستقخ فتخة مغ الدمغ في وُكّتابيا. انتقل إلى القزاء بسجيشة ز 

محكسة الجسيل الجدئية فتخة الدبعيشيات وبجاية الثسانيشيات مغ القخف الساضي، ثع 
كانت لو مكتبة خاصة  انتقل إلى نالػت وكاف لو دور متسيد في الجانب االجتساعي.

سشة  بيا نفائذ مغ الكتب مغ بيشيا ندخة مغ مرحف مكتػب بخط اليج، وقج تػفي
 ـ".1989

لشطخية األعسار الثلثة التي تبشى عمى  وفقاا : األرشيف التاريخي لمسحكسة 3.2
الكيسة التي تستمكيا الػثائق عبخ السخاحل الدمشية التي تسخ بيا، تقدع الػثائق إلى 

 :(5)ثلثة أعسار كاآلتي
حيث يبمغ العسخ اإلدارؼ: وىػ العسخ الحؼ تشذأ فيو الػثائق داخل الجياز اإلدارؼ  .1

وتكػف الكيسة اإلدارية لمػثائق في  ،العسخ في ىحا الصػر حجود الخسذ سشػات
 أقرى حالة ليا.

وتديج قيستيا التاريخية  ،العسخ الػسيط: وفي ىحا العسخ تقل الكيسة اإلدارية لمػثائق .2
 .ويقجر الػسيط بحجود خسدة وأربعيغ عاماا 

وتكػف الكيسة  ،تع عسمية الحفع الجائعالعسخ التاريخي: وىي السخحمة األخيخة وفييا ت .3
 التاريخية لمػثائق بمغت الحروة، وتكػف متاحة لمجسيػر ولمباحثيغ للستفادة مشيا.

يات تتسثل الػثائق والدجلت السػجػدة بالسحكسة والعائجة إلى فتخة مصمع الدبعيشو 
 مغ القخف الساضي في ما يمي:

 .ممفات الجعاوػ مجني وأحػاؿ شخرية .1
 .األوامخ الػالئيةممفات  .2
 .سجلت عقػد الدواج .3
 .وثائق زواج وشلؽ مفخدة .4
 .وثائق بيع وشخاء ورىغ .5
 .وثائق فس مشازعات .6
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وتتػفخ مغ مختمف أنػاع ىحه الػثائق والدجلت أعجاد لع يتع حرخىا مغ شخؼ 
في  قدع السحفػضات بالسحكسة، ولع تتع فيخستيا وال ترشيفيا، ويتع االحتفاظ بيا حالياا 

 ب حجيجية في ردىة السحكسة دوف أؼ نػع مغ التشطيع. دوالي
فيسا يتعمق بػثائق وسجلت عقػد الدواج : وثائق وسجالت عقهد الدواج 4.2

 يا تتػفخ في الذكميغ التالييغ:ن  أالسحفػضة بالسحكسة ف
يا كتبت في أثشاء جمدة إبخاـ عقج الشكاح ممفات تتزسغ وثائق مفخدة يطيخ أن   .1

 نفدو.
تع نقميا إلى سجل  ،مغ العقػد السكتػبة في سشػات مختمفة عجداا  سجلت تزع .2

 ج حدب ما يجؿ عميو ندق وتشطيع الدجل.مػح  
 ف  ويسكغ أ ،يفية ال تقبل التجدئةيا أصغخ وثيقة أرشوتعخؼ الػثائق السفخدة بأن   

 اأم  ( 6)تكػف عمى ىيئة دفتخ أو مجمج. ة ورقات، ويسكغ أف  ف مغ ورقة أو عج  تتكػ  
ف فيو فخد أو شخز و كتاب مخصػط دوّ ؼ بأن  الدجل مغ الشاحية الجبمػماتية فيعخّ 

معشػؼ ما عشى بالػقائع، أو ندخ فيو صػر الػثائق التي صجرت عشيا أو وردت 
 (7)إلييا.
وتتػفخ الػثائق السفخدة في مدتشجات مكتػبة بخط اليج عمى ورؽ مصبػع عميو  

شو البحث، مع التشػيو إلى العجد بحدب ما بي  قيسة ضخيبة الجمغة وىي محجودة 
س بصخيقة عذػائية. ع ومكج  صعػبة التفتير لمعثػر عمى الػثائق ضسغ كع غيخ مشط  

إلى  1957يغصياف الفتخة مغ  ةوبالشدبة لمدجلت فتتسثل في سجميغ مغ القصع الكبيخ 
اج، عقج زو  118ـ عمى 1958-1957ـ، يحتػؼ األوؿ وىػ الستعمق بدشتي 1970

مغ عقػد الدواج  عقجاا  626ـ 1970-1966ي الفتخة ويحتػؼ الثاني الحؼ يغصّ  
 يبجأ استخجاـ نساذج الدجلت السعجة بياناتيا مدبقاا  السكتػبة بخط اليج، أؼ قبل أف  

 والجارؼ العسل بيا إلى غاية الػقت الحالي.
 
  



 

 م9292 سمبردي العاشرالعدد                       977مجلة رواق الحكمة                                   

 فتحي دمحم الغريب.د عقود الزواج المحفوظة بمحكمة رقدالين الجزئية...                                             وثائق

ؿ الذخرية يعػد االختراص بتشطيع مدائل األحػا: .التعخيف بهثائق الجراسة3
الستسثمة في الدواج والصلؽ إلى السحاكع الذخعية في الفتخات الحجيثة مغ تاريخ 

 غػانيقالبرجور البلد، سػاء في عيج االحتلؿ اإليصالي أو فيسا بعج االستقلؿ 
( 8والقانػف رقع )، 1954سشة الرادر في نطاـ القزاء مغ قانػف  الستػالية بجءاا 

قانػف نطاـ نػاب القزاة وحجد عسميع باالختراص في األحػاؿ الذخرية،  بذأف  
يختز نائب القاضي، فيسا يتعمق بسدائل األحػاؿ ( مشو )2)حيث جاء في السادة

يصبق نائب ) (7)وفي السادة  ،(الذخرية الجاخمة في والية جية القزاء الذخعي
القانػف أرجح األقػاؿ مغ  القاضي بالشدبة لسدائل األحػاؿ الذخرية مع أحكاـ ىحا

، (وإذا نز قانػف عمى أحكاـ شخعية خاصة فيجب اتباعيا ،محىب اإلماـ مالظ
القانػف رقع و  إصجار قانػف نطاـ القزاء، بذأف   1958( لدشة 10قانػف رقع )وكحلظ 

والحؼ نز في  بذأف األحكاـ الخاصة بالدواج والصلؽ وآثارىعـ 1984لدشة  10
 عمى ما يمي: السادة الثانية مشو

الدواج ميثاؽ شخعي يقـػ عمى أسذ مغ السػدة والخحسة والدكيشة تحل بو العلقة )
 ( .بيغ رجل وامخأة ليذ أحجىسا محخماا عمى اآلخخ

  الخامدة عمى ما يمي: السادةكسا نز في 
 . )يثبت الدواج بحجة رسسية أو بحكع مغ السحكسة األىمية)

لجراستيا في عجد مغ عقػد الدواج التي  تشحرخ الػثائق التي يترجػ البحث 
ـ، 1970-1966أبخمت في مخحمة الدتيشيات وضسيا سجل واحج، وقج غصت الفتخة 

عغ  بالبلد، فزلا  وىي الفتخة التي تعج مخحمة انتقالية في التشطيع اإلدارؼ والدياسي
نحػ حجوث بعس التغيخات االقترادية واالجتساعية السيسة مغ حيث التػجو الدكاني 

االستقخار في القخػ والسجف السختمفة، سػاء بعػدة الكثيخ مغ الميبييغ مغ بمجاف 
السيجخ، أو اليجخة مغ األرياؼ والقخػ إلى السجف، وبجايات التػشغ مغ البػادؼ إلى 
القخػ والحػاضخ، وكحلظ التحػؿ والتغيخ في نػعية السيغ باالنجماج في الػضيفة 

ميع والذخشة والجير، ويعبخ الدجل مػضع الجراسة العامة وخاصة في مجاالت التع
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ظ السخاحل، وقج أضاءت عغ تم ميساا  ونػعياا  كسياا  في الكثيخ مغ السػاضع تعبيخاا 
كثيخ مغ الشقاط السيسة الستعمقة بتكػف السجتسع والجولة الميبية الحجيثة في  الػثائق

 ملمح تذكميا وليكمتيا وتصػر تشطيساتيا.
 فية:. الجراسة األرشي4

 :األرشيفي الهصف 1.4
وإعجاد لزػابط ترف السحتػيات األرشيفية مغ  يقرج بالػصف األرشيفي بشاءا  

وبالشدبة لمدجل الستزسغ لمػثائق  (8)خلؿ إعجاد أدوات لمبحث تداعج عمى ذلظ،
 مجاؿ الجراسة تتسثل عشاصخ الػصف في اآلتي: 

 حقل بيان اليهية
 .: ال يػججاإلرجاع رمد

 .21/66سجل نيابة قزاء الجسيل الذخعية سجل الشكاح يبتجغ مغ : العشهان
 ـ.29/12/1970 – 28/1/1966 القرهى: التهاريخ
 سجل.  السهصهفة: السادة مدتهى 

ورقة مكتػبة مغ الجيتيغ  126يحتػؼ الدجل عمى السهصهفة:  السادة ونهع مجى
 عقجاا  612عمى ورؽ خفيف مائل إلى االصفخار. مجسػع العقػد السكتػبة فييا 

عقػد. وتبجأ كل العقػد لكل سشة  3إلى  2ويتخاوح عجد العقػد في كل صفحة مغ 
 بتدمدل ججيج.

 سع. 429×  43:الهثيقة أبعاد
 اليػامر أيسغ أيدخ عمػؼ سفمي عجد الدصػر الشز اليامر حجع
 الدياق: حقل

 : نيابة قزاء الجسيل الذخعية.الهثائق مرجر
 ـ.1966: سشة السرجر تاريخ
 ـ.28/1/1966: بجأ تدجيل أوؿ عقج مشذئيا لجى الهثائق نسه تاريخ
 محفػظ لجػ محكسة رقجاليغ الجدئية. السشذئ: قبل من الهصاية أو الحفظ تاريخ
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 محكسة رقجاليغ الجدئية. لالقتشاء: السباشخ السرجر
 :والبشية السحتهى  حقل

يثبت الدجل واقعات زواج مغ خلؿ عقػد زواج لدكاف  السهضهعي: السحتهى 
السشصقة السذسػلة باختراص محكسة نيابة قزاء الجسيل الذخعية، والحيغ يشتسػف 
إلى قبائل العخباف والقاششيغ في رقجاليغ والجسيل زلصغ، وىحه الكبائل ىي قبائل وريسة 

ييغ(، والدعفات اسبان -بغ مػليت(، وخػيمج وفخعييا )امججب -وفخعييا )صػالح
أوالد نرخ(، وأوالد  –قصاشية(، والحسيجات وفخعييا )أوالد خميفة –وفخعييا )مرادقة

 الذيغ.
غ السحتػػ السكتػب البيانات الذخرية لمستدوجيغ، واالنتساءات حدب ويتزس  

القبيمة، وقيسة السيػر السعجمة والسؤجمة، والذيػد، باإلضافة إلى بعس البيانات التي 
 قج تختمف بيغ عقج وآخخ.   

 واالستبعاد: الدجل محفػظ لجػ محكسة رقجاليغ الجدئية حفطاا  التقػيع معمػمات
 .دائساا 

غ الدجل واقعات الدواج، وتع االنتياء مغ كتابة آخخ عقج في التخاكع: يتزس   تغييخات
 ـ. 29/12/1970

 األحجث.  إلى األقجـ مغزمشياا  العقػد مختبة بالدجل تختيباا  التختيب: نظام
 :واالستخجام اإلتاحة شخوط حقل

بو : الدجل محفػظ بأرشيف السحكسة وفق الشطاـ اإلدارؼ السعسػؿ القانهني الهضع
 في السحاكع الميبية.

 إلجخاءات محجدة تتبعيا السحكسة. للشلع شبقاا  متاحة : الػثائقاإلتاحة شخوط
: يدسح بشدخ الػثائق وفق شخوط محجدة تفخضيا والقرهى  والشدخ الشذخ شخوط

 السحكسة.
الدجل مكتػب بالمغة العخبية كتب الجدء األكبخ  وخظهطيا: السهصهفة السادة لغة

 مشو بالسجاد بالمػف األسػد وكتبت بعس العقػد بقمع الحبخ الجاؼ بالمػف األزرؽ.
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الػثائق مكتسمة بالدجل حدب الخقع الستدمدل السكتػب في  السادية: الخرائص
 صفحة العشػاف، لكغ بعس صفحاتو متآكمة الحػاؼ وقج تعخضت لمتمف والتسديق

 وجػد الجقة في القيج والتدمدل. مع مشتطسة، وكتبت الرفحات بصخيقة والخشػبة،
 التػجج. األخخى: اإليجاد وسائل

 :الرمة ذات أو الُسترمة السهاد حقل
 يػجج الدجل األصمي بسحكسة رقجاليغ الجدئية األصهل: مكان

 ال تػجج الستاحة: الشدخ
 داخل نفذ السحكسة بالجار: الرمة ذات الهثائكية السهاد
 تػجج. ال أخخى: أماكن في الرمة ذات الهثائكية السهاد

 تػجج. ال السهصهفة: السادة عمى اعتسجت مشذهرات
 حقل التبرخة:

 50تػجج بكل عقج مغ العقػد بالدجل ختع تدجيمو بسحكسة زوارة، ودمغة بكيسة  
 مميع وتػقيع الكاتب والقاضي عمى العقج، دوف ذكخ اسع كل مشيسا في أغمب الػثائق.   

وىي الجراسة الشقجية التحميمية لمػثائق وتتعمق بجراسة  للوثائك: الدبلوماتٌة . الدراسة5
 ئز الجاخمية.الخرائز الخارجية والخرا

 السادة يترمب ما كل سةادر  الخرائز الخارجية لتذس :الخارجٌة الخصائص 5.5
 ُكتاب التجويغ، في الُسدتخجمة الخصػط بيا، الُسحخر السادة الػثائق، عمييا الُسحخر
، والبرسات والتػقيعات واإلثبات، األختاـ الرحة وعلمات جااإلخخ  ُشخؽ  ،الػثائق

 الجراسة فيي كاآلتي:بالشدبة لمدجل محل و 
كتبت جسيع الػثائق بخط اليج بالسجاد األسػد في أغمب  الخظهط السدتخجمة: 1.1.5

الػثائق وبالمػف األزرؽ في بعس الحاالت، في الدجل السعج عمى ورؽ مدصخ 
خفيف أصفخ المػف وناعع السمسذ، وبالشدبة لشػع الخط فمع تكتب العقػد بشػع واحج 

كاف أبخزىا خط الشدخ، والحؼ  دة مختمصة؛ وإف  بت بأشكاؿ متعجّ  سا كتمغ الخصػط وإن  
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تخممتو بعس الكتابات بالخقعة، وبخط ثخيغ في بعس الػثائق، وباإلضافة إلى ذلظ 
 لع تتخؾ فخاغات بيغ الدصػر.

 ،رت الػثائق محل الجراسة في فتخات زمشية متعجدةحخ   خرائص الكتابة: 2.1.5
يا نقمت مغ أصػؿ وثائق عقػد الدواج التي يغ، كسا أن  اب متعجدوكتبت ومغ شخؼ كت  

أبخمت أثشاء جمدات العقػد، لحلظ تطيخ االختلفات واضحة بيغ الػثائق، حيث يتبيغ 
التفاوت في درجة الجػدة والػضػح بيغ خصػط الكتاب، فالبعس مشيا ترعب قخاءتو، 

وقج كتبت الجسل في  وال ضبط الكمسات بالذكل ،و ال تػجج علمات التخقيعكسا أن  
تتابع دوف فػاصل تػضح نياياتيا. كسا يلحع عجـ االىتساـ بكتابة اليسدات. ومغ 

عجـ كتابة الشقط فػؽ التاء السخبػشة، )الدوجو(، كتابة ىسدة  الطػاىخ الدائجة أيزاا 
 القصع في غيخ مػضعيا )أدريذ( والسقرػد ىشا )إدريذ(، كتابة التاء السفتػحة بجالا 

مغ )قخئت(.  ء السخبػشة )السدسات(، وإبجاؿ اليسدة إلى ياء مثل: )قخيت( بجالا مغ التا
 وتػضح األمثمة التالية نساذج صػر السفخدات كسا ضيخت في الػثائق:

 
 الدوجة

 
 السدساة

 
 قخئت

 
 إدريذ

كسا تبيغ األمثمة التالية بعس الكمسات التي كتبت بخط يترف بعجـ الػضػح 
 أسساء أشخاص وقبائل، وكمسات أخخػ كتبت بأخصاء إملئية: وشسمت أيزاا 

 
 قج اعتخؼ

 

 بسخصػبتو

 
 الثيب

 

 السخأة الثيب

 
 اشخير  خػيمج

 
 السخأة 

 

 متعاقجيغ

 

 اإليجاب
 

 اسبانييغ
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   ولي الدوجة

تحكخ أسفل كل وثيقة عمى الجية اليسشى الرفة وىي  ُكّتاب الهثائق:  3.1.5
)الكاتب( وقج وضع أسفميا تػقيع السعشي دوف ذكخ اسسو في أغمب الػثائق، ويتزح 

االختلفات  التػقيعات أف كاتبي الدجل متعجدوف، ويؤكج ذلظ أيزاا مغ اختلؼ 
 والتبايشات في شكل الخط الحؼ تست بو الكتابة. 

احتػت كل صفحة عمى عجد مغ عقػد  طخيقة إخخاج الهثائق بالدجل: 4.1.5
س العقػد عجـ اكتساليا في عالدواج تخاوحت بيغ عقجيغ وثلثة عقػد، ويلحع في ب

الرفحة فيتع إكساؿ باقي األسصخ في الرفحة السػالية، وقج تخكت ىػامر مغ 
سع، وتتفاوت  3الجانبيغ األيسغ واأليدخ وفي الجانب الدفمي مغ كل صفحة بسدافة 

السدافات بيغ الػثيقة األولى والػثائق التالية في نفذ الرفحة ما بيغ سصخ وثلثة 
تابة الخقع التدمدمي لمػثيقة في اليامر األيسغ مغ الػرقة، وقج ُكتب في أسصخ، ويتع ك

 آخخ سصخ مغ كل وثيقة تاريخ تحخيخىا وتدجيميا. 
وتأتي في نياية الػثيقة العشاصخ التػثيكية واإلثباتية ذات الجاللة عمى رسسية 

الػرقة، وحجية تمظ العقػد، والتي تسثمت في اسع أو تػقيع الكاتب في أقرى يسيغ 
وتػقيع القاضي وختع السحكسة في أقرى اليدار، وفي الػسط أختاـ مرمحة 

، مسيدة مميساا  50بكيسة مالية مقجارىا  3-1الزخائب، وشػابع الجمغ وعجدىا مغ
الجسيػرية  –باأللػاف األحسخ واألزرؽ والبشي مكتػب عمييا اسع الجولة السسمكة الميبية 

الػثائق أف شػابع الجمغة ألرقت في أقرى يسيغ العخبية الميبية، ونجج في بعس 
 الػثيقة.
 والذكل التخقيع علماتمغ  المغػية لخرائزبا وتتعمق :الداخلٌة الخصائص 5.5

، األلقابالفريحة والسحمية، و  مغػيةال عشاصخال استخجاـو  وشخؽ استخجاـ األرقاـ،
 . لمػثائق القانػنية ءااألجد ، و التاريخ تجويغ شخؽ و 

اختمفت صيغة البخوتػكػؿ االفتتاحي لػثائق عقػد  البخوتهكهل االفتتاحي: 1.2.5
الدواج مغ فتخة زمشية إلى أخخػ، حيث وججت أكثخ مغ صيغة في فتخة الحكع الػاحجة 
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ـ أو في عيج الجسيػرية بجء مغ 31/8/1969-1952سػاء في العيج السمكي
 ـ وما تلىا، ومغ الريغ التي نججىا ما يمي:1/9/1969

 باسم ممك ليبيا إدريذ األول
  ----------من قبيمة  ----------تدوج عمى بخكة هللا وسشة رسهلو الديج 

 -----بشت  ------بالبشت البكخ الخالية من السهانع الذخعية والقانهنية السدساة 
 من نفذ القبيمة السحكهرة  -----بن 

 

 

والثاني فقط و كتب االسع األوؿ يلحع أن  
 لمدوج دوف المقب

 

 وباسم صاحب الجاللة اإلدريذ حفظو هللا بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
ونجج في البخوتػكػؿ االفتتاحي ألوؿ عقج زواج سجل بعج تغيخ الشطاـ 

 ـ الرياغة التالية:13/9/1969ـ ومدجل بتاريخ 1/9/1969الدياسي في 
 العخبية الميبيةباسم رئيذ الجسيهرية 

مداء قج تدوج حدب القهاعج الذخعية السقخرة وعمى  10عشج الداعة  18يهم  1969في سشة 
 سشة هللا ورسهلو الديج ............... ديانة مدمم .............

( فػؽ عبارة تع شصبيا ىي باسع رئيذ الجسيػرية العخبية الميبيةوقج كتبت العبارة )
األوؿ(، حيث نجج عقجيغ وردت بيسا ىحه الريغة ثع تع  )باسع ممظ ليبيا إدريذ

ؿ العجوؿ عشيا إلى صيغة أخخػ ىي )باسع الجسيػرية العخبية الميبية(، والتي تع التحػ  
إلى الريغة التي استقخت إلى الػقت الحالي وىي )باسع الذعب(. كسا  عشيا أيزاا 

شارة إلى الػقت الحؼ تع ـ اإل1969مغ شيخ أبخيل  نجج في العقػد التي أبخمت بجءاا 
 فيو إبخاـ العقج كاآلتي:

من شيخ أبخيل عشج الداعة العاشخة  20يهم  ،في سشة ألف وتدعسائة وتدعة وستهن ميالدي
 في ........... 20والجقيقة 
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عشج الداعة العاشخة مداء عمى يج الذيخ الكيالني  7/8/69في يهم الخسيذ  1969في سشة 
 القهاعج الذخعية ...............الظبيب قج تدوج حدب 

 صباحا .........  10م عشج الداعة 4/1/1970ه السهافق 26/10/1389في يهم 

 

 صيغة كتابة األرقام: 2.2.5
-۰األرقاـ السدتعسمة في فتخة نذأة الػثائق ىي السعخوفة باألرقاـ اليشجية )

كتابة األعسار وتػاريخ العقػد  ، وقج وردت األرقاـ في)۹–۸-٧-٦-٥-٤-۱-۲-۳
وإثبات الػقت وتػاريخ السيلد وقيع الرجاؽ وأرقاـ بصاقات اليػية وورقة العائمة، 

 وتػاريخ تدجيل الػثائق بالسحكسة:

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 الشص: 3.2.5
غ نز كل وثيقة واقعة زواج لخجل وامخأة يكػناف عادة مغ نفذ يتزس  

القبيمة، مغ مجسػعة الكبائل السعخوفة بكبائل العخباف السكيسة بيغ مشاشق الجسيل 
 –وريسة  –أوالد الذيغ  –الدعفات–ورقجاليغ وزلصغ، وىحه الكبائل ىي الحسيجات 

تعخيف بالدوج والدوجة في خػيمج، وكل قبيمة مشيا تشقدع إلى فخوع، وفي بيانات ال
وثيقة الدواج يتع ذكخ انتساء كل مشيسا إلى القبيمة الفخع، والحالة بالشدبة لمدوجة 
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)بكخ/ثيب(، والػلي والػكيل، ثع يمي ذلظ ذكخ العسخ وسشة السيلد لمدوجيغ، وقيسة 
الرجاؽ السعجل والسؤجل، واالعتخاؼ بكبس الرجاؽ مغ شخؼ ولي الدوجة، وأسساء 

 ، وتاريخ تحخيخ الػثيقة وتاريخ تدجيميا. الذيػد
وقج وردت الكثيخ مغ الكمسات مكتػبة بأخصاء نحػية، أو عمى صػرة بخلؼ 
الستجاوؿ مغ المفع، أو كتبت بأكثخ مغ صيغة، خاصة بالشدبة ألسساء األعلـ 

يا كتبت بحدب الدساع )الشقل الرػتي(، ومغ أمثمة وأسساء الكبائل، ما يجؿ عمى أن  
 :ذلظ

 

 
 

 

 بغ مػليت
 

 

 مبخوكة
 حديغ

 
 البالغ مغ العسخ ثلثيغ عاماا 

مغ األلفاظ السدتخجمة في الػثائق لفع الديج في اإلشارة إلى الدوج ولفع السخأة 
اإلشارة إلى البكخ، وفيسا يخز األلفاظ في اإلشارة إلى الثيب، والبشت أو الدوجة في 

مغ )ولي  ذات السجلػؿ الذخعي نجج في أغمب الػثائق عبارة )وكيل الدوجة( بجالا 
الريغة )وكيل الدوجة( والريغة )ولي الدوجة( وردتا في  الدوجة(، كسا يلحع أف  

 بعس الػثائق مغ شخؼ نفذ الكاتب. 

 

 

 مغ: ولي الدوجة بجالا 

ا ـ، أم  1969ويشصبق ىحا الشدق عمى الػثائق التي نذأت قبل شيخ أبخيل 
ىي  شت بيانات إضافية أكثخ تفريلا الػثائق التي نذأت بعج ىحا التاريخ فقج تزس  

التاريخ اليجخؼ والسيلدؼ ليـػ العقج، والتػقيت بالداعة والجقيقة، وبيانات تعمقت 
 -الجيانة  –رقع البصاقة الذخرية وتاريخ صجورىا  –السيشة بأشخاص الػثيقة ىي: 

محل اإلقامة، وكحلظ تع استبجاؿ لفع  -اسع الػالجة لمدوج والدوجة  –رقع ورقة العائمة 
)الديج( السدتعسمة في الػثائق لإلشارة إلى الدوج بمفع )األخ(، والتي جخػ استعساليا 

 ـ 2011لى غاية سشة مشح ذلظ الػقت في كل السكاتبات اإلدارية إ
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غ البيانات الستعمقة بالترخؼ القانػني الشز عمى تتزس   :القانهني الترخف 4.2.5
 صيغة السيخ بعبارات مشيا:

( جـ ل ومؤجل خسدة جشييات وقج اعتخف وكيل 20برجاق معجل وقجره عذخون جشيو ) -
 الدوجة بكبض الرجاق السعجل من وكيل الدوج  بحزهر .....

 ( جـ ل ومؤجل قجره أربعة جشييات لسجة عامين...100وقجره مائة جشيو )برجاق معجل  -
دمحم عسخ  –وتحكخ في بعس الػثائق فقط أسساء كاتبييا وىسا: )دمحم ادمحم الرغيخ 

الذارؼ(، تحت عبارة )الكاتب(، بيشسا يكتفي في األعع األغمب بتػقيع الكاتب 
الغاية مشيا ضساف تشفيح دوف ذكخ اسسو. وتشتيي كل الػثائق بريغ تػثيكية 

 الترخؼ الػارد في العقج.  
يتزسغ البخوتػكػؿ الختامي بيانات الذيػد واألختاـ  البخوتهكهل الختامي: 5.2.5

 والتػقيعات والتػاريخ، وتختتع الػثائق عادة بالجسل التالية:
 وقخئت بيشيسا فاتحة الكتاب السبين  -
 بحزهر الذاىجين وىسا ....... والذيخ ....... صحيحا   وتم عقجا   -
 وقانهنا   والجسيع بحالة حدشة وجائدة شخعا   -
 وحخر الهاقع بتاريخ ....... وسجمت بتاريخ ............ -

 
الكثيخ مغ الػثائق ال تحكخ فييا أسساء الذيػد، وفي بعزيا  مع ملحطة أف  

مغ شاىجيغ، واالقترار في البعس اآلخخ عمى  نجج ورود ذكخ اسع شاىج واحج بجالا 
ذكخ االسع األوؿ واسع األب فقط دوف المقب لمذاىج، وذكخ االسع األوؿ فقط لمذاىج 

المقب في حاالت أخخػ، في بعس الحاالت، وذكخ االسع األوؿ والثاني لمدوج دوف 
تػقيعات وبرسات الذيػد مثبتة في أصل  وفي بعس الػثائق تست اإلشارة إلى أف  

عقج الشكاح. والسثاالف التالياف مغ عقجؼ زواج، أوليسا ذكخ بو شاىج واحج، وثانييسا 
 كتب فيو االسع األوؿ فقط لمذاىج الثاني.
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وىي ذكخ اسع )إماـ  ،شيا كل الػثائقبعس البيانات لع تتزس   كسا نمحع أف  

القبيمة( بعج اسع أو تػقيع الكاتب. وإماـ القبيمة ىػ مخكد وضيفي يػجج إلى جانب 
ى ميسة إعجاد السكاتبات والسخاشبات التي تخز شيخ وأفخاد مخكد شيخ القبيمة يتػل  

اإلماـ، وىع بذيخ سلـ لقبيمة بغ  غ تػلػا وضيفةالقبيمة، وقج ذكخت أسساء عذخة مس  
مػليت، بذيخ مدعػد لقبيمة اسبانييغ، عمي أحسج بػصبيع قبيمة امججب، أحسج 
مشرػر قبيمة صػالح، اليادؼ عبج هللا وخميفة سعج غيصة قبيمة احسيجات، ضػ 

الرسج قبيمة أوالد الذيغ، دمحم عمي السخناقي، قبيمة  السبخوؾ قبيمة كخادغة، عصية عبج
وتػجج حاالت قميمة كتب فييا اسع الكاتب دوف ، ية، عمي سػيدي قبيمة سعفاتقصاش

ـ، 1966تػقيعو أسفمو حيث ورد اسع كل مغ الكاتب دمحم ادمحم الرغيخ في سشة 
 ـ. 1970والكاتب دمحم عسخ الذارؼ في سشة 

وقج سجمت كل الػثائق بدجل السحكسة بالتاريخ السثبت في األسفل كسا ُأثبت 
يقة دفع الخسـػ السالية السحجدة بحدب ما بيشو ختع مكتب الزخائب الكائغ عمى كل وث

 بسجيشة زوارة.
تطيخ أىسية وقيسة وثائق الجراسة مغ خلؿ ما : . الكيسة السعمهماتية لمهثائق6

شو مغ معمػمات لع يتع الكذف عشيا مغ مرادر أخخػ فيسا سبق، كػنيا تتزس  
 سا يمي:تزيف معصيات ججيجة يسكغ إيخادىا في

تبيغ السقارنة بيغ السسارسات االجتساعية فيسا يتعمق بالسيػر وقيسيا الفارؽ بيغ ما  -
يتع العسل بو في قبيمة معيشة وما يتع في قبيمة أخخػ، حيث يمحع الفارؽ فيسا بيغ 

ـ التي يتػفخ عجد مغ العقػد الخاصة 1957ـ، ومشيا الدشة 1969الدشػات قبل 
، وذلظ بديادة ممحػضة في قيع السيػر في الدشتيغ ـ1970-1969بيا، والدشتيغ 



 

 م9292 سمبردي العاشرالعدد                       988مجلة رواق الحكمة                                   

 فتحي دمحم الغريب.د عقود الزواج المحفوظة بمحكمة رقدالين الجزئية...                                             وثائق

األخيختيغ عشيا في الدشػات األسبق، وكحلظ بحدب كل قبيمة بالشدبة لشفذ الفتخة 
 ( التالي:3السشطػرة كسا يبيشيا الججوؿ )

 م1510-1599مو1591 ( لٌمة المهور لكل لبٌلة للسنوات3جدول )
 

 ت
 

 المبٌلة
 بالجنٌهلٌمة المهور حسب السنوات 

 

 مؤخر الصداق
 م7511-7595 م7591–7599 7591

  جـ 81-51 جـ 51-11 جـ 13-11 صوالح 1

  جـ 81-51 جـ 51-11 جـ 15-5 بن مولٌت 2

  جـ 111-51 جـ 251-41 جـ 41-11 مصادلة 3

  جـ 211–111 جـ 111 -31 جـ 25-6 لطاطٌة 4

  جـ 211-31 جـ 51-21 جـ 16-11 كرادغة 5

  جـ 311-11 جـ 51-21 جـ 15-11 الشٌن أوالد 6

 جـ51–31لرش،  12 جـ 211–111 جـ 51-11 جـ 16-11 أوالد نصر 7

 جـ 2 جـ 311-111 جـ 191-11 جـ 13-11 أوالد خلٌفة 8

 جـ 51–4 جـ 311-111 جـ 81-51 جـ 16-11 امجدب 9

 جـ 4 جـ 311-111 جـ 54-11 جـ 16-11 اسبانٌٌن 11
  

-1952قيسة الجشية الميبي في الدشػات  الخرػص إلى أف  ونذيخ في ىحا 
ـ جشيو 1971-1967دوالر، ومغ  2.8وىػ ما يعادؿ  ،جشيو واحج إستخليشي 1967

 (9).جخاما مغ الحىب 2.48828وىػ ما يداوؼ  ،دوالر 2.4واحج إستخليشي بسا يعادؿ 
الكبائل، كسا يبيغ األمخ الحؼ يذيخ إلى أىسية الكيسة السجفػعة لمسيػر بالشدبة لبعس 
 عجـ وجػد نػع مغ التقشيغ والتحجيج بغخض التخفيس في تمظ الكيع. 

ـ إلى نػع ميشة الدوج 1970-1969يذار في الػثائق الرادرة في سشتي  -
 –عامل –حوالدوجة؛ وقج تػاتخت أنػاع السيغ السحكػرة عمى الشحػ التالي: فل  

مدارع. وبالشدبة لمشداء  -شالب –فمػض   -سمجرّ  –الجير الميبي –بػليذ –جشجؼ
 السيشة ربة بيت/ربة مشدؿ. وكانت ميشتا فلح وعامل ىسا األكثخ تػاتخاا  تحكخ دائساا 

ىحه السيشة تكتب  بيغ السيغ السحكػرة وبرفة تكاد تكػف غالبة، ما يجؿ عمى أف  
بذكل نسصي لسغ ال يعسل في القصاع الػضيفي في ىحا الشصاؽ السكاني الحؼ 

وبالتالي فسيشة فلح ليدت مغ السيغ التي تستيغ  ،يعتسج عمى الدراعات البعمية
ة مغ مسارسات عج   ا السيشة عامل فيي تحتسل أصشافاا عمى سبيل التفخغ التاـ، أم  

وال تعبخ عغ ىػية ميشية  ،خ الجائع وغيخ السدتقخالعسل اليجوؼ والعزمي غي



 

 م9292 سمبردي العاشرالعدد                       989مجلة رواق الحكمة                                   

 فتحي دمحم الغريب.د عقود الزواج المحفوظة بمحكمة رقدالين الجزئية...                                             وثائق

معيشة، وفيسا يخز االنخخاط في الػضيفة العامة بسا في ذلظ الجير والذخشة 
في بجاياتو. فعمى سبيل السثاؿ بمغ عجد  جفالتدايج في أعجاد السشخخشيغ فييا يع

ـ والسشتسيغ إلى الكبائل 1969-1960السجرسيغ الستخخجيغ ما بيغ الدشػات 
في حيغ بمغ مجسػع العامميغ بجيػاف البمجية والقصاعات  (10)،مجرساا  58السحكػرة 

وربسا كانت تمظ األعجاد متشاسبة  (11).مػضفاا  23الخجمية األخخػ في الفتخة نفديا 
أخخػ مغ األفخاد  اا و تزاؼ إلييا أعجادمع االحتياجات في تمظ السخحمة خاصة وأن  

  السشتسيغ إلى مجيخية الشػائل.
ل معجالت األعسار عشج إبخاـ عقػد الدواج بالشدبة لمخجل والسخأة لع تكغ تذكّ   إف   -

ة ومشترف سشة لمسخأة، وبجاي 20-16ة ما بيغ تحكخ، وتخاوحت في العاد فخوقاا 
 ،تدعة عذخ لمخجلالعذخيشيات بالشدبة لمخجل، مع استثشاءات محجودة عشج سغ ال

وججت حاالت قميمة لسغ تجاوزوا سغ  ة لمسخأة، وعجا ذلظوسغ الخسدة عذخ سش
الثلثيغ مغ الخجاؿ، وبعس الحاالت السحجودة التي كانت فييا سغ الدوجة أكبخ 

باالنخخاط  مغ سغ الدوج، وىحه السعصيات الطخفية قج تكػف مختبصة جدئياا  قميلا 
خ لمخجاؿ في ميجاف العسل ومغادرة الجراسة، ومحجودية متصمبات الدواج السبكّ  
 بصة بتكاليف السدكغ والسعيذة.السخت

يػضح اإلشار السقارف لمخرائز الجبمػماتية لمػثائق في حقبتي الخسديشيات  -
( 4والتي يبيغ أىسيا الججوؿ ) ،مغ االختلفات ومشترف الدتيشيات وأواخخىا عجداا 

 التالي: 
 السنوات           
 العناصر

2927 - 2966-2968 2969-2972 

البروتوكول 
 االفتتاحً

ٌبدأ باإلشارة إلى  -
التارٌخ المٌالدي 

والهجري )فً البعض( 
 والساعة والمكان

ٌبدأ باإلشارة إلى الوالعة  -
 )تزوج(

ٌبدأ باإلشارة إلى  -
التارٌخ الهجري 
والمٌالدي والساعة 

 والمكان

 
 أشخاص الوثٌمة

ٌذكر اسم الفاعل  -
الوثٌمً )إمام المبٌلة 
و/أو نائب الماضً( فً 

 أول الوثٌمة

تكتب البٌانات  -
الشخصٌة للفاعلٌن 

ال ٌذكر اسم الفاعل  -
الوثٌمً إال فً حاالت 
للٌلة وذلن فً نهاٌة 
 الوثٌمة وٌكتفى غالبا  
 ءبتولٌعه وٌذكر اسما

الكاتب واإلمام فً بعض 

ال ٌذكر اسم الفاعل  -
الوثٌمً إال فً حاالت 
للٌلة وذلن فً نهاٌة 
الوثٌمة وٌكتفى غالبا 
بتولٌعه وٌذكر اسما 

الكاتب واإلمام فً بعض 
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المانونٌٌن )األزواج( 
من خالل شهادة 
 صادرة بلدٌة زوارة

 الحاالت فمط

ال ٌشار إلى مصدر  -
مكتوب للبٌانات 

صٌة للفاعلٌن الشخ
 المانونٌٌن

 الحاالت فمط

ٌشار إلى رلم البطالة  -
الشخصٌة ورلم ورلة 
العائلة للفاعلٌن 
 المانونٌٌن

ارة ختم رئٌس إد - األختام والتولٌعات
 التوثٌك المضائً

ختم إدارة التوثٌك  -
 المضائً

 ال توجد تولٌعات -

ختمان من إدارة  -
 الضرائب

 طوابع الدمغة -

 ختم المحكمة -

تولٌع الكاتب أو كتابة  -
 اسمه

 تولٌع الماضً -
 

ختمان من إدارة  -
 الضرائب

 طوابع الدمغة -

 ختم المحكمة -

تولٌع الكاتب أو كتابة  -
 اسمه

 تولٌع الماضً -

( يتبيغ شابع عجـ االستقخار الحؼ ميد السسارسات 4سا سبق في الججوؿ )م   -
اإلدارية لكتابة وتحخيخ وثائق عقػد الدواج خلؿ الحقبتيغ المتيغ غّصاىسا الدجلف 
السحفػضاف، وضعف العشاية بتفاصيل وبيانات بالغة األىسية، وإغفاؿ كتابتيا في 

وتسييدىا  سساء األشخاص ثلثياا كثيخ مغ الػثائق، مثل عجـ اكتساؿ بيانات أ
الذيػد(، والبيانات التػثيكية واإلثباتية  -الػكلء واألولياء -باأللقاب )األزواج

الستعمقة باكتساؿ تػقيعات القزاة والكتاب، وعجـ وضػح شبعة ختع السحكسة عمى 
إلى التصػر الشدبي الحؼ حرل في  األوراؽ. كسا تذيخ بيانات الججوؿ أيزاا 

 ابة وتحخيخ الػثائق خاصة في نياية الدتيشيات كانعكاس لمتصػرأسمػب كت
 الييكمي في بشية اإلدارة واضصخاد االستقخار السؤسدي ذؼ العلقة بالدجل السجني

)سجل الشفػس( والبصاقات الذخرية، وربط اإلجخاءات والتعاملت اإلدارية 
 لمسػاششيغ مغ خلليا. 

 :. وصف ونذخ نساذج من وثائق الجراسة7
 ] عقج زواج [ العشػاف:22وثيقة رقع  رمد اإلرجاع: الهثيقة األولى: 1.7

ىػ السػافق  1377مغ صفخ سشة  14 التػاريخ القرػػ لمسادة السػصػفة:
 ـ9/9/1957

وثيقة واحجة مغ سجل عقػد الدواج. أبعاد الدجل  مجػ ونػع السادة السػصػفة:
 سع.29×43
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 نيابة قزاء الجسيل الذخعية مرجر الػثيقة:
 محكسة رقجاليغ الجدئية السرجر السباشخ للقتشاء:

عقج زواج بيغ رجل مغ قبيمة بغ مػليت وامخأة مغ نفذ القبيمة  السحتػػ السػضػعي:
 ـ.1957سشة 

 إلجخاءات العسل اإلدارؼ بالسحكسة. محفػضة شبقاا  الػضع القانػني لمسادة السػصػفة:
 .دائساا  الػثيقة محفػضة حفطاا  واالستبعاد:معمػمات التقػيع 

 انتيى العسل بكامل الدجل. فتخات التخاكع:
 الػثيقة متاحة للشلع بعج الحرػؿ عمى إذف مغ السحكسة. شخوط اإلتاحة:

 يدسح بترػيخ الػثيقة بشاء عمى إذف السحكسة. شخوط الشدخ والترػيخ:
مائل إلى االصفخار وحالة الػثيقة مكتػبة عمى ورؽ خفيف  الخرائز السادية:

 الدجل بالكامل سيئة لتعخضو لمتسديق بدبب ضخوؼ الحفع غيخ السلئسة.
 باسم ملن لٌبٌا إدرٌس األول 
رلم 

99 
 م فً تمام الساعة العاشرة من شهر برلدالٌن بمبٌلة بن9/9/27هـ موافك  2277فً الٌوم الرابع عشر من شهر صفر سنة  .2

 الٌن دمحم البغدادي بالنٌابة  عن الموثك المضائً لرلد هللا علً الشبشوبً أمامً أنا إمام لبٌلة بن مولٌت عبد مولٌت .9

 السمٌعً علً الٌن والممٌم بها والفمٌه الجالً الحاج سالم وبحضور الشهود الشٌخ علً البكوش شٌخ لبٌلة بن مولٌت المولود برلد .2

  2922مهنته فالح المولود برلدالٌن والممٌم بمبٌلة بن مولٌت موالٌد سنة  ---------------مهنته فالح تزوج السٌد  .2

 الخالٌة ------بنت  ------بالبنت البكر المسماة  ----رلم العائلة  8/8/27بموجب شهادة  من بلدٌة زوارة مؤرخة فً  .2

  ---رلم العائلة  8/8/27بموجب شهادة من بلدٌة زوارة مؤرخة فً  2929الموانع الشرعٌة والمانونٌة من موالٌد  .6

 بصداق عشرة جنٌهات وحضر ولً الزوجة واعترف بمبض الصداق المعجل وحصل اإلٌجاب والمبول الشرعٌٌن  .7

 وهما بحالة طٌبة وبمحض طوعهما واختارهما عمد صحٌحا --------وولً الزوجة  ---------بٌن وكٌل الزوج  .8

 شهود الحال                                           27/9/927ونا وسجل فً شرعا ولان .9

 األمر كما ذكر أعاله   
 الماضً الشرعً

 دمحم البغدادي

 الهثيقة الثانية: 2.7
 160وثيقة رقع  رمد اإلرجاع:

 عقج نكاح  العشػاف:
 ـ23/10/1966 التػاريخ القرػػ لمسادة السػصػفة:

وثيقة واحجة مغ سجل عقػد الدواج. أبعاد الدجل  السػصػفة:مجػ ونػع السادة 
 سع.29×43
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 نيابة قزاء الجسيل الذخعية مرجر الػثيقة:
 محكسة رقجاليغ الجدئية السرجر السباشخ للقتشاء:

عقج زواج بيغ رجل مغ قبيمة مرادؽ سعفات وامخأة مغ نفذ  السحتػػ السػضػعي:
 ـ.1966القبيمة سشة 

 محفػضة شبقا إلجخاءات العسل اإلدارؼ بالسحكسة. لمسادة السػصػفة:الػضع القانػني 
 الػثيقة محفػضة حفطا دائسا. معمػمات التقػيع واالستبعاد:

 انتيى العسل بكامل الدجل. فتخات التخاكع:
 الػثيقة متاحة للشلع بعج الحرػؿ عمى إذف مغ السحكسة. شخوط اإلتاحة:

 الػثيقة بشاء عمى إذف السحكسة. يدسح بترػيخ شخوط الشدخ والترػيخ:
الػثيقة مكتػبة عمى ورؽ خفيف مائل إلى االصفخار وحالة  الخرائز السادية:

 الدجل بالكامل سيئة لتعخضو لمتسديق بدبب ضخوؼ الحفع غيخ السلئسة.
 

 باسم ملن لٌبٌا إدرٌس األول عمد نكاح

 من لبٌلة مصادلة سعفات ----------------------تزوج على بركة هللا وسنة رسوله  .2 262رلم 
  ------بنت  ------------بالبنت البكر الخالٌة من جمٌع الموانع الشرعٌة والمانونٌة المسماة  .9

 ( جـ ل ولد22من نفس المبٌلة المذكورة أعاله بصداق معجل لدره أربعون جنٌها لٌبٌا ) .2

 بحضور الشهود --------بمبض الصداق المعجل من وكٌل الزوج  -------الزوجة اعترف وكٌل  .2
 على ألجل ذلن حصل اإلٌجاب والمبول الشرعً  -------------------و  --------------وهم السٌد   .2
 ولرئت بٌنهما فاتحة الكتاب المبٌن وتم عمدا شرعٌا ولانونٌا والجمٌع بحال حسنة وجائزة  .6

 م 92/22/2966حرر الوالع بتارٌخ شرعا ولانونا و .7

 كاتب  
 دمحم ادمحم الصغٌر

  ختم مكتب الضرائب
 تولٌع الماضً

 

 الهثيقة الثالثة: 3.7
 131وثيقة رقع  رمد اإلرجاع:

 ] عقج زواج [العشػاف:
 ـ24/10/1970 24/7/1390 التػاريخ القرػػ لمسادة السػصػفة:

وثيقة واحجة مغ سجل عقػد الدواج. أبعاد الدجل  مجػ ونػع السادة السػصػفة:
 سع.29×43

 نيابة قزاء الجسيل الذخعية مرجر الػثيقة:
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 محكسة رقجاليغ الجدئية السرجر السباشخ للقتشاء:
عقج زواج بيغ رجل مغ قبيمة مرادؽ سعفات وامخأة مغ نفذ  السحتػػ السػضػعي:

 ـ.1966القبيمة سشة 
 محفػضة شبقا إلجخاءات العسل اإلدارؼ بالسحكسة. صػفة:الػضع القانػني لمسادة السػ 

 الػثيقة محفػضة حفطا دائسا. معمػمات التقػيع واالستبعاد:
 انتيى العسل بكامل الدجل. فتخات التخاكع:

 الػثيقة متاحة للشلع بعج الحرػؿ عمى إذف مغ السحكسة. شخوط اإلتاحة:
 اء عمى إذف السحكسة.يدسح بترػيخ الػثيقة بش شخوط الشدخ والترػيخ:

الػثيقة مكتػبة عمى ورؽ خفيف مائل إلى االصفخار وحالة  الخرائز السادية:
 الدجل بالكامل سيئة لتعخضو لمتسديق بدبب ضخوؼ الحفع غيخ السلئسة.

 باسم الشعب 
 مصادلة

 222رلم 

 الشرعٌة الممررة علىم عند الساعة السابعة مساء لد تزوج حسب المواعد 92/9/2972هـ 92/7/2292بتارٌخ  .2

 ( ---سنة ومهنته جندي رلم بطالته الشخصٌة ) 99المسلم البالغ من العمر  ------سنة هللا ورسوله األخ  .9
 ورلم ورلة العائلة للزوج  بالبنت البكر المسماة  ----بنت  ---م اسم والدة الزوج 9/29/2966بتارٌخ  .2

 -----------ة وربة منزل واسم والدة الزوجة سن 92المسلمة البالغة من العمر  -----بنت  ----- .2

 ( وهما من لبٌلة مصادلة وذلن بصداق معجل -والممٌمة فً ابو الحلو ورلم ورلة العائلة للزوجة ) .2
 ( د ل بإٌجاب والمبول الشرعٌٌن وهما وكٌل الزوجة والدها المجٌد ووكٌل 222لدره مائة جنٌه ) .6
 ولرئت بٌنهما فاتحة الكتاب  -----------و  -------------الزوج والده بحضور شهود العمد وهما  .7
 م 92/22/2972 92/7/2292بتارٌخ  ----و ----الشرٌف بحضور جماعة من المسلمٌن وهم  .8

  
 تولٌع الكاتب

 ختم مكتب الضرائب وطابع الدمغة
 

 

 الجراسة:وتهصيات نتائج . 8
 الشتائج: 1.8

 تسثمت أىع الشتائج التي كذفت عشيا الجراسة في اآلتي: 
بيشت وثائق الجراسة صػرة عغ الػضع اإلدارؼ بالسشصقة وعلقتو بالتخكيبة  .1

االجتساعية لمستداكشيغ، والجور السشاط بسذايخ وأئسة الكبائل في الفتخة التي تعػد 
 إلييا تمظ الػثائق. 

السذايخ واألئسة كفئة كاف ليا مػاقع كذفت الػثائق عغ أسساء الذخريات مغ  .2
قيادية واعتبارية، يتع مغ خلليا التػاصل والتعامل اإلدارؼ مع مؤسدات الجولة 

 ومشيا السؤسدة القزائية.
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مغ  ميساا  مرجرياا  أبانت الجراسة عغ أىسية أرشيف السحكسة باعتباره يحػؼ جدءاا  .3
ما يتػفخ مغ  تشبيو إلى أف  تاريخ السشصقة في فتختي الخسديشيات والدتيشيات، وال

 أرشيف يدتػجب العشاية واالىتساـ.
بسعشى زيجات بيغ رجاؿ ونداء مغ قبائل  -الدواج العابخ لمقبيمة بيشت الجراسة أف   .4

ما كاف يتع عادة ىػ في داخل القبيمة نفديا.  ، وأف  كثيخاا  لع يكغ شائعاا  -مختمفة 
للعتقاد  ط مغ السعجالت الحالية، خلفاا فق أعسار األزواج كانت أقل ندبياا  كسا أف  

و كاف يتع تدويج البشات في سغ األربعة عذخ والخجاؿ في حجود التدعة الذائع بأن  
 عذخ.  

بيشت الػثائق تفاوت قيع السيػر بيغ مكػنات مجتسع سكاني يشتسي إلى عخش  .5
يا ؛ وأضيخت حجع االختلؼ في بعس العادات االجتساعية ومشقبمي واحج نطخياا 

ىحا الشطاـ العذائخؼ يدسح بشصاؽ كبيخ مغ  عادات وتقاليج الدواج، ما يؤكج أف  
االختلفات في العادات والسعاملت بيغ السشتسيغ إليو، كسا بيشت الػثائق 
السجروسة تصػر قيسة السيػر التي يتع دفعيا وحجع الديادات وتزاعف الكيسة 

 خلؿ عذخية الدتيشيات.  
الجشيو الميبي ومقجار إجدائو في تمظ الفتخة، وقيع الزخائب  بيشت الػثائق قيسة .6

 والخسـػ السفخوضة عمى السعاملت اإلدارية.  
وضحت الجراسة الجبمػماتية تصػر كتابة وتحخيخ الػثائق خلؿ حقب زمشية  .7

متعجدة، ومدتػػ الجقة في العشاصخ التػثيكية واإلثباتية بيا، وارتباط ذلظ 
إلدارية العامة لمجولة، ومجػ تصػر مدتػػ األداء الفشي باألوضاع التشطيسية ا

اجتيادات  لألشخاص السشاط بيع كتابة وتحخيخ عقػد الدواج، برػرة أوضحت أف  
مغ االعتساد عمى نسط محجد في  ومسارسات الُكّتاب كانت ىي الدائجة؛ بجالا 

وغيخىا  الكتابة والتحخيخ صادر مغ السؤسدة القزائية الػصية عمى ىحه السحكسة
 مغ السحاكع في الجولة. 
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 التهصيات: 2.8
 أىع التػصيات التي تقجميا الجراسة تتسثل في اآلتي: إف  

يتع الكياـ بعسل خصة إنقاذ عاجمة لجسيع وثائق السحكسة وصيانة  ضخورة أف   .1
الػثائق والدجلت الستزخرة والتي تعخضت لمتمف، مع عسل كافة اإلجخاءات 

 الفشية اللزمة مغ فيخسة وترشيف وتكذيف.
سغ التذخيعات مغ قػانيغ ولػائح وأدلة العسل، والتي تكفل حساية أرشيف السحكسة  .2

 ات القزائية، كسا تزسغ إتاحة محتػياتيا لمباحثيغ.وغيخىا مغ السؤسد
 :البحث ومصادره هوامش

عن مذكرة مخطوطة من إعداد الموظف )سابما( بمحكمة الجمٌل/  نملا  .1
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